
 

 

                
 

Ú D A J E  O  P R O J E K T U  
 
NÁZEV:   
„Realizace polní cesty HPC 2 v k. ú. Kozly u Lipové“ 
 
HLAVNÍ CÍL:  
Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení 
 
V trase komunikace HPC 2 se nacházela vyježděná polní cesta, která byla za 
deštivých podmínek bahnitá. Její šíře a povrch nevyhovoval stávajícím 
požadavkům vlastníků přilehlých pozemků ani hospodařících subjektů. Cesta 
nesplňovala základní normy pro stavby a projektování polních cest. Vzhledem 
k uvedeným špatným funkcím byla stávající cesta navržena k rekonstrukci. Cílem 
projektu bylo zlepšit prostupnost krajiny a navrhnout potřebné parametry pro její 
využití zemědělskou technikou. 
 
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 17/000/0431b/341/000194 
ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – Pobočka Cheb 
ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Miroslav Adam, IČ 46866418, Na Svahu 2524/8, 350 02 Cheb 
DODAVATEL:  EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Praha1, odštěpný závod oblast Čechy západ,  
        závod Karlovy  Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary 
MÍSTO REALIZACE: Okres Cheb, Obec Lipová, katastrální území Kozly u Lipové 
CELKOVÉ VÝDAJE: 1 740 452,00 Kč s DPH 
VÝDAJE PRO DOTACI: 1 738 637,00 Kč s DPH 
PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 2. 8. 2017 
UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 11.12.2017  
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 15. 11. 2017 
 
ANOTACE, POPIS:  
Výstavba polní cesty HPC 2 je součástí realizace plánu společných zařízení schválených komplexních pozemkových 
úprav v katastrálním území Kozly u Lipové. Projekt je realizován na pozemku p.č. 401 v k.ú. Kozly u Lipové v souladu 
se stavebním povolením a v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací. Cesta navazuje na silnici III. třídy č. 
2148, umístěné na p.p.č. 664 v k. ú. Kozly u Lipové, obec Lipová a pokračuje jihozápadním směrem kde je ukončena 
napojením na účelovou komunikaci na p.p.č. 404 v k.ú. Kozly u Lipové – bývalou signálku. 
Hlavní polní cesta HPC 2 v k.ú. Kozly u Lipové je v kategorii P4,5/30 s šířkou komunikace 3,5 m a krajnicemi o šířce 
0,5 m, celková délka cesty je 224 m. Povrch  komunikace je z penetračního makadamu, podélná drenáž je umístěna 
vpravo ve směru staničení. Drenážní trubka PE DN100 je umístěna mimo korunu polní cesty, popřípadě v krajnici. 



Zachycené vody jsou svedeny do obnoveného příkopu polní cesty a následně do příkopu silnice. Na lomových 
bodech jsou umístěny revizní drenážní šachty DN 400. Podél rekonstruované polní cesty je vysázeno 14ks ovocných 
stromů. 
S vlastní realizací projektu se započalo v srpnu roku 2017, práce byly ukončeny v listopadu roku 2017. Realizací 

projektu je polní cesta rekonstruována o šířce vozovky 3,5 m s oboustrannou krajnicí 0,5 m, povrch je z penetračního 

makadamu. Cesta získala parametry potřebné pro zemědělskou techniku. Její realizací se zlepšila prostupnost 

krajinou a zpřístupnění pozemků.  
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